
  

 

 

 

Warszawa, 15 marca 2022 roku 

 

Apel do firm, w szczególności z francuskim kapitałem, o zaprzestanie 

prowadzenia działalności na terenie Białorusi i Rosji 

 

Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego apeluje do wszystkich firm, w szczególności 

z francuskim kapitałem, o zaprzestanie prowadzenia działalności na terenie Białorusi i Rosji. Mając na 

uwadze Państwa odzew na nasze stanowisko, dziękujemy za poparcie bojkotu białoruskich i rosyjskich 

towarów. 

Mamy nadzieję, że wycofanie produktów z kodami kreskowymi zaczynającymi się od sekwencji 

cyfr od 460 do 469 oraz 481 podyktowane jest wyłącznie sprzeciwem wobec bestialskiej agresji Rosji, 

wpieranej przez Białoruś, na niepodległej Ukrainie. Testem lojalności i szczerych intencji wobec 

konsumentów i opinii publicznej będzie wycofanie Państwa produktów z rynku białoruskiego  

i rosyjskiego oraz zamknięcie sklepów w tych państwach. W naszej ocenie świadome wykorzystywanie 

sytuacji ograniczonej konkurencji, ograniczonej podaży, zwiększonego popytu przy jednoczesnym 

zastosowaniu światowych sankcji wobec Białorusi i Rosji ma charakter nieetyczny i takie działania 

powinny być piętnowane przez konsumentów oraz gospodarki państw solidaryzujących się z narodem 

ukraińskim. 

Dziś wszyscy musimy sprzeciwiać się agresji na niepodległą Ukrainę wprowadzając własne, 

indywidualne sankcje gospodarcze. 

 

Prosimy aby powyższy apel został skierowany bezpośrednio do właścicieli Państwa marek oraz 

Państwa sklepów do tej pory działających na terenie Białorusi i Rosji. 

 

 

Prezes          Sekretarz 

Izby Gospodarczo Handlowej       Izby Gospodarczo Handlowej  

Rynku Spożywczego        Rynku Spożywczego 

 

Andrzej Jaworski        Hubert Grzegorczyk 

 

 

Załączniki: 

 Odpowiedź od Leroy Merlin w sprawie bojkotu białoruskich i rosyjskich towarów. 

 Odpowiedź od Auchan w sprawie bojkotu białoruskich i rosyjskich towarów. 
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MONIKA KITA <mkita@leroymerlin.pl> 3.3.2022 17:10

Fwd: Stanowisko Izby Gospodarczo Handlowej Rynku
Spożywczego w sprawie sprzedaży białoruskich i rosyjskich
towarów, produktów i usług w Polsce
Do biuro@izbaspozywcza.pl  

Szanowni Państwo, 
 
dziękujemy za informację. Zarząd Leroy Merlin Polska podjął decyzję o wstrzymaniu współpracy z
dostawcami z Rosji i Białorusi. 
 
Poniżej nasze oświadczenie, które także znajduje się na naszej stronie:
 
https://media.leroymerlin.pl/aktualnosci/oswiadczenie-leroy-merlin-polska-w-sprawie-wstrzymania-wspolpracy-
z-dostawcami-z-rosji-i-bialorusi 
 
Oświadczenie Leroy Merlin Polska w sprawie wstrzymania współpracy z dostawcami z Rosji i
Białorusi 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zarówno naszych pracowników, jak i klientów, Zarząd Leroy
Merlin Polska podjął decyzję o wstrzymaniu współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi. 
 
Dotychczasowa współpraca miała charakter marginalny, jednakże powyższa decyzja ma dla nas
wymiar symboliczny. Najlepszą rzeczą jaką możemy w tej chwili zrobić to okazać solidarność z
ofiarami tego konfliktu oraz przeznaczyć realne i materialne wsparcie wszystkim poszkodowanym. 
 
W związku z tym, całkowity dochód ze sprzedaży wszystkich produktów pochodzenia białoruskiego
bądź rosyjskiego, które jeszcze znajdują się na półkach sklepowych, będzie w całości przekazany na
rzecz potrzebujących, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Jesteśmy w stałym kontakcie z kilkuset
pracownikami Leroy Merlin Ukraina, którzy w dalszym ciągu przebywają w Kijowie i Odessie. Zarówno
oni jak i członkowie ich rodzin, którzy znaleźli się na terytorium Polski, objęci są naszą opieką. 
 
W tym celu Leroy Merlin Polska w trybie natychmiastowym przeznacza 1 milion zł na wsparcie
materialne i finansowe obywateli Ukrainy. Jest to jedynie pierwszy etap działań pomocowych.
 
 

Przesyłam pozdrowienia

Monika Kita

Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej
 
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa
 
Przedsiębiorstwo ADEO
 
www.leroymerlin.pl
www.kariera.leroymerlin.pl
 
Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną i jej 
usunięcie. Wiadomość ta może być poufna, zatem prosimy o jej niekopiowanie i nieprzekazywanie innym osobom. 

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender immediately via e-mail and then delete it. This e-
mail may be confidential, therefore we kindly ask not to copy or forward it to any third party.

https://media.leroymerlin.pl/aktualnosci/oswiadczenie-leroy-merlin-polska-w-sprawie-wstrzymania-wspolpracy-z-dostawcami-z-rosji-i-bialorusi
http://www.leroymerlin.pl/
http://www.kariera.leroymerlin.pl/
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---------- Forwarded message --------- 
From: biuro biuro <biuro@izbaspozywcza.pl> 
Date: Wed, Mar 2, 2022 at 11:05 PM 
Subject: Stanowisko Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego w sprawie sprzedaży białoruskich i
rosyjskich towarów, produktów i usług w Polsce 
To:  

Szanowni Państwo,
Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego podjęła stanowisko, w którym apeluje do
przedsiębiorców, sklepów, dyskontów, hurtowni i marketów, prowadzących działalność na
terytorium Polski o nie sprzedawanie białoruskich i rosyjskich towarów, produktów i usług. 
Dziś wszyscy musimy sprzeciwiać się agresji na niepodległą Ukrainę wprowadzając własne,
indywidualne sankcje gospodarcze.
W załączniku przesyłamy stanowisko Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego.
Do niniejszego stanowiska dołączamy plakat w formacje A4 i A3, który prosimy o wywieszenie
w Państwa firmach, sklepach, dyskontach, hurtowniach i marketach.
Niech wszyscy Polacy wiedzą, że nie wspierają Państwo gospodarczo Białorusi, a także Rosji,
która bestialsko zaatakowała Ukrainę i prowadzi działania zbrojne także wobec ludności
cywilnej.

Izba Gospodar czo Handlowa Rynku Spożywczego 
tel. 605 782 889
biuro@izbaspozywcza. pl

ul. Rzodkiew ki 9/3 
02-748 Warszawa

KRS 00008178 79 
NIP 5213885717 
REGON 385155224

mailto:biuro@izbaspozywcza.pl
mailto:biuro@izbaspozywcza.%C2%ADpl
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Auchan Polska <kontakt@auchan.pl> 5.3.2022 09:23

Stanowisko Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego w
sprawie sprzedaży białoruskich i rosyjskich towarów, produktów i
usług w Polsce
Do biuro@izbaspozywcza.pl <biuro@izbaspozywcza.pl>  
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Dzień dobry  

bardzo dziękuję za wiadomość oraz zainteresowanie naszą siecią sklepów.  

Na parkingach sklepów Auchan w Krasnem pod Rzeszowem oraz dwóch sklepów w Lublinie

zorganizowane zostały punkty, w których uchodźcy z Ukrainy mogą odpocząć oraz otrzymać posiłek i

ciepłe napoje. Sklepy te będą otwarte także w niedziele niehandlowe.  

W ramach pomocy humanitarnej organizowane są kolejne zbiórki produktów, które trafiają do

potrzebujących poprzez organizacje takie, jak: Caritas Polska, PCK, Bank Żywności, a także do wielu

lokalnych organizacji pomocowych pozostających w kontakcie z naszymi sklepami. 

3 marca z magazynów Auchan wyjechały do Caritas Polska dwa �ry z pomocą humanitarną.

Partnerem w realizacji tego transportu jest firma IDL. 

Auchan Polska podkreśla równocześnie, że oferta produktowa sieci w Polsce to przede wszystkim

artykuły polskie, a także artykuły pochodzące z innych krajów europejskich i innych kontynentów. W

sklepach sieci Auchan na polskim rynku nie są obecnie dostępne artykuły wyprodukowane w Rosji

ani na Białorusi. 

W razie jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji.  

Pozdrawiam serdecznie, 

Bartosz Dobrogojski
Zespół Obsługi Klienta Auchan
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Wiadomość została wysłana przez Auchan Polska Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Puławskiej 46,
05 - 500 Piaseczno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod nr KRS 000032892, kapitał zakładowy w wysokości 906 928 900,00

złotych, NIP 5260309174, Regon: 010001888.
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